
 الفجائي الُرّضعموت تخفیض خطر 
موت الرضع الفجائي نادر جدا، و لكنھ یقلق العدید من الوالدین. یصیب موت الرضع الفجائي في السوید أقل من طفل 

. و تبرز األبحاث أن بعض اإلجراءات البسیطة تساعد على تنقیص ھذا الخطر بشكل مھم. و لذلك نقدم طفل 6000 بین
 بعض النصائح المبنیة عن آخر األبحاث.كأم او كأب  أنتلك 

ال أحد یعرف بالضبط ما ھي أسباب موت الرضع الفجائي، رغم سنوات عدیدة من األبحاث في ھذا المجال. كل ما نعرفھ 
 أثناء یحدث تقریبا دائما  التوفيت الرضع الفجائي یصیب في غالب األحیان األطفال دون سن ستة أشھر، و أن ھو أن مو

 نوم الطفل.

التنفس في حال تغطیة الوجھ. و  صعوبةھو أن الطفل یتعرض إلى توقف عن التنفس، ربما بسبب  االحتماالتإحدى 
النبض. في الحاالت العادیة یستیقظ الطفل و یأخذ نفسھ من جدید، و لكن  انخفاضیؤدي ھذا بدوره إلى نقص األوكسجین و 

آخر ھو أن التوقف  احتمالأحیانا ال یحدث ذلك و یتوفى الطفل. في حال تعرض الطفل إلى النیكوتین، یزداد ھذا الخطر. 
 عن التنفس سببھ أن الطفل ساخن.

 النصائح الستة التالیة. بكأم او كأ أنت  إعطائكیؤدي إلى على آخر األبحاث الخاصة بموت الرضع الفجائي  االطالع

 أترك الرضیع ینام على ظھره •

 تجنب النیكوتین •

 إلى أن یكون وجھ الطفل غیر مغطى، أن الطفل حرارتھ متوسطة و أنھ یستطیع التحرك انتبھ •

 الرضیع دون سن ثالثة أشھر ینام بشكل أكثر أمنا في سریره الخاص •

 ان ذلك ممكناّرضعي الطفل إذا ك •

 المصاصة خالل تنویم الرضیع استعمالیمكن •

، ھي شيء علیھھذه النصائح عن تنویم الطفل على ظھره، عن تجنب الوالدین للنیكوتین و عن ترك وجھ الطفل دون أي 
 أھم نصائح تؤدي إلى تخفیض خطر موت الرضع الفجائي.

 أترك الرضیع ینام على ظھره
تبین األبحاث من بضعة بلدان أن خطر موت الرضع الفجائي ینقص عندما نترك الطفل ینام على ظھره بدال من بطنھ. و 

الیمین أو الیسار، حیث أنھ یمكن للطفل أن یغیر وضعھ من  الجھةالنوم على  مقارنة معیشكل النوم على الظھر أكثر أمنا 
 إلى البطن خالل نومھ. إحدى الجھات
 85موت الرضع الفجائي بنسبة  انخفضنصیحة تنویم األطفال على الظھر منذ حوالي عشرین سنة،  منذ تطبیق

 بالمئة.
 مؤخر الرأس. تسطح و لكن في حال نوم الطفل بشكل كثیر على الظھر، یوجد خطر 

إلى الجھة لتجنب ذلك یجب تغییر وضع رأس الطفل من وقت آلخر. غیّر وضع الوجھ من األمام إلى الجھة الیسرى ثم 
 أو معوج. متسطح الذي یمكن أن یؤدي إلى شكل جمجمة متفرطح الیمنى. و بذلك تقلل الوزن على جھة واحدة،

كما أنھ مھم ترك الطفل على البطن عندما یكون مستیقظا حتى یرتاح مؤخر الرأس، و لكي یُدّرب التحكم برأسھ و 
رن على البقاء على بطنھ عندما یكون مستیقظا و تحت مراقبة القوة في أعلى جسده. حیث یجب منذ والدة الطفل أن یتم

 شخص بالغ.

 تجنب النیكوتین
خطر والدة طفل میت و موت الرضع الفجائي  تزداد نسبةیوجد خطر تطور سیئ للجنین إذا دّخنت األم خالل الحمل. حیث 
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یبدو أن النیكوتین یزعج تحكم الطفل بتنفسھ و بحركات قلبھ. لذلك تشكل ھذه مبّررات جیدة للوالدین لكي یتوقفا عن 
، بما في ذلك اإلرضاعالنیكوتین خالل طول فترة الحمل و  استعمالمضّرة، یجب تجنب  مادة التدخین. بما أن النیكوتین

السعوط، األدویة التي تحتوي على نیكوتین و األنواع األخرى من المواد المحتویة على النیكوتین. في حال عدم إمكانیة 
 السعوط. استعمالقیص التوقف عن التدخین، یجب معرفة أن الخطر ینخفض في حال تنقیص التدخین أو تن

 إلى أن یكون وجھ الطفل غیر مغطى، أن الطفل حرارتھ متوسطة و أنھ یستطیع التحرك انتبھ
، ینخفض خطر شيء علیھیحتاج الطفل إلى الحصول على األوكسجین بشكل حر. و لذلك عندما یكون الوجھ خالي من أي 

 و رأس الرضیع ببطانیة أو بیاضات السریر. موت الرضع الفجائي. كما أن الخطر یزداد في حال تغطیة وجھ
یجب أن یكون الرضیع ساخن و لكن دون تلبیسھ بالكثیر من الثیاب. حیث یزداد خطر موت الرضع الفجائي إذا كان 

 الطفل ساخنا كثیرا. و یجب لذلك تلبیس الطفل على حسب الحرارة الموجودة في البیئة المحیطة.
الفجائي إذا كان الرضیع یستطیع التحرك بشكل حر خالل النوم. و لذلك مھم لھ أن كما ینخفض خطر موت الرضع 

 یستطیع تحریك ذراعیھ و رجلیھ خالل النوم.

 الرضیع دون سن ثالثة أشھر ینام بشكل أكثر أمنا في سریره الخاص
السریر، طبقا ألبحاث في  خطر موت الرضع الفجائي یزداد عندما ینام الوالدین مع الرضیع دون سن ثالثة أشھر في نفس

أكثر إذا كان الوالدین یدخنون، یشربون الكحول أو یأخذون أدویة مھدئة.  بشكل العدید من البلدان. كما یزداد ھذا الخطر
 الرضیع دون سن ثالثة أشھر ینام بشكل أكثر أمنا في سریره الخاص داخل غرفة الوالدین.

إلى  إحدى الجھاتبر، یوجد خطر أن یغیر الطفل موضعھ من عندما ینام الرضیع في نفس السریر مع شخص أك
البطن و أن تغطي بیاضات السریر رأس الطفل. كما أن وضع الذراع مثال على األنف و الفم یشكلون خطرا آخر. و لذلك 

 أو عندما یكون مستیقظا، و لكن ضعھ في سریره الخاص و على إرضاعھ عندیمكن لك أن تضع الطفل في السریر معك 
 ظھره عندما یذھب إلى النوم.

 ّرضعي الطفل إذا كان ذلك ممكنا
الطفل  إرضاعضد العدوى بالفیروسات، التي تزید من خطر موت الرضع الفجائي، و لذلك  یعطي حمایةإن حلیب األم 

یشربون الحلیب  نجید جدا. تبین بعض األبحاث أن األطفال الذین یُرضعون ال ینامون بشكل عمیق مثل األطفال الذی شيء
 و لذلك یستیقظون بشكل أسرع إذا أُصیبوا بتوقف عن التنفس. فقط. االصطناعي

 المصاصة خالل تنویم الرضیع استعمالیمكن 
المصاصة عند تنویم الطفل یخفض من خطر موت الرضع الفجائي. یمكن تفسیر ذلك  استعمالتبین العدید من األبحاث أن 

بأن المصاصة تساعد في أن یظل مجرى التنفس مفتوحا. كما یمكن تفسیر ذلك بأن الطفل الذي یمص المصاصة یستیقظ 
 بشكل أسرع في حال تعّرضھ إلى توقف عن التنفس.

 إذا أردت معرفة المزید
 .ي مركز رعایة الطفولة و مركز رعایة األمومةتحدث مع الموظفین ف
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